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Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. 
 

 

Este documento apresenta as dúvidas enviadas pelos fornecedores acerca do processo [Pró-

Espécies] :: SC045100 :: contratação de consultoria especializada para  elaboração de material gráfico 

para a auxiliar na estratégia de comunicação e divulgação para os Planos de Ação para Conservação 

de Espécies Ameaçadas de Extinção do Território Meio Norte (PAT Meio Norte) e do Território do 

Xingu – PAT Xingu, no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação 

de Espécies Ameaçadas” e suas respostas. 

1. Para o orçamento desses materiais se faz necessário a descrição de especificações como 

formato, quantidade de páginas, quantidade de fotografias, ilustrações e infográficos a serem 

utilizados. No último caso, se esse material será fornecido pelo contratante ou desenvolvido 

pelo contratado, bem como o texto, edição e revisão. 

Resposta:  

Para a Cartilha – Formato 20 x 20 com 20 páginas.  

Cartazes e Fichas de Identificação das Espécies – Formato A3.  

Sobre a quantidade de ilustrações e infográficos, deixamos em aberto para sugestões pelo 

contratado e decisão em conjunto com a coordenação.  

Para os cartazes e folders será enviado o texto base pelo projeto. No caso da cartilha, será 

necessária uma edição adaptada ao público alvo do projeto. 

2. O documento informa que o prazo para as perguntas foi encerrado. Entretanto, não 

localizamos no site as respostas às perguntas que eventualmente foram feitas pelos demais 
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participantes. Vocês poderiam nos informar, por gentileza, onde podemos consultar as 

perguntas e as respostas? 

Resposta: 

Não recebemos perguntas até o primeiro prazo. No entanto, incluímos as respostas aos 

questionamentos recebidos após o prazo por entendermos que são relevantes para a melhor 

elaboração das propostas pelos fornecedores. 

3. Também não encontramos no documento as seguintes informações que são fundamentais 

para a precificação dos produtos do convite. O número de páginas que as peças solicitadas 

terão, em especial folders, cartilhas e guias, conforme descrições abaixo. 

• Folder digital de divulgação do PAT Meio Norte (e-book); 

• Folder digital de divulgação do PAT Xingu (e-book); 

• uma cartilha com a linguagem adaptada ao público-alvo do PAT Meio Norte; 

Diagramação de publicação para impressão. Disponibilizar os arquivos abertos 100 

dias após assinatura do contrato. 7 dias após a entrega do produto ID: SC 045100 em 

InDesign. 

• Uma cartilha com a linguagem adaptada ao público [1]alvo do PAT Xingu; 

Diagramação de publicação para impressão. Disponibilizar os arquivos abertos em 

InDesign. 

• Guia de identificação das espécies-alvo do PAT Meio Norte. Diagramação de 

publicação para impressão, disponibilizar os arquivos abertos em InDesign. 

• Guia de identificação das espécies-alvo do PAT Xingu. Diagramação de publicação 

para impressão, disponibilizar os arquivos abertos em InDesign. 

 

Resposta: 

Folder digital de divulgação do PAT Meio Norte (e-book) – 1 página com 4 colunas 

Folder digital de divulgação do PAT Xingu (e-book) –   1 página com 4 colunas 

Para a Cartilha PAT Xingu e PAT Meio Norte – Formato 20 x 20 com 20 páginas. Os Cartazes 

e Fichas de Identificação das Espécies – Formato A3.  
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Guia de Identificação das Espécies-alvo do PAT Meio Norte – Formato 20 x 20 com 15 

páginas 

Guia de Identificação das Espécies-alvo do PAT Xingu - Formato 20 x 20 com 12 páginas 

 

4. Informações sobre as imagens. Elas serão fornecidas pelo Pró-Espécies? Em caso negativo, 

quantas serão as imagens que precisamos orçar para cada uma das peças e por quanto tempo 

é preciso orçar os direitos de uso dessas imagens nos materiais listados na carta convite. 

Resposta: 

O projeto já está montando um amplo acervo de imagens, captadas a partir das expedições 

de campo, que poderão ser utilizadas sem custo para a elaboração do material gráfico. 
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